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KONTINGENTEN TIL SAMORG
Heltbetalende: Kr 2, pr. medlem pr. kvartal.
Halvtbetalende: Kr 1- pr. medlem pr. kvartal.

Som halvtbetalende regnes medlemmer med halvstilling eller mindre. For
pensjonister og andre ikke yrkesaktive betales ingen kontingent.

Kontingenten innbetales etterskuddsvis hvert kvartal p^ ferdig utfylte
postgiroblanketter som dere f&r tilsendt. Blankettene kan ogs^ brukes i
bank.

REPRESENTANTSKAPSORDNINGEN 1 SAMORG
Samorganisasjonens representantskap best&r av representanter fra de
tilsluttedeforeninger, s&ledes atforeninger med inntil 500 medlemmer har
rett til 1 representant, og deretter 1 representant for hvert p&begynte 500-
talls medlemmer, beregnet etter foreningens medlemstall pr. S.kvartal
(betalende medlemmer).

Ingen forening har dog rett til mer enn 20 representanter.

ARSM0TETS FORRETNINGSORDEN
1. Ingen har rett til order mer enn2:.ganger i samme sak. Taletiden

begrenses til 5 minutter forste gang og 3 minutter annen gang.
Til forretningsorden gis ingen ordet merenn 1 gang og heyst 1 minutt.
Forevrig kan det stilles forslag til ytterligere begrensning og strek med
de inntegnede talere.

2. Forslag m& innleveres skriftlig til dirigenten undertegnet av forslagsstil-
leren.
Intet nytt forslag kan opptas eller trekkes tilbake etter at det er besluttet
satt strek.
Forslag som ingen forbindelse har med de p&. dagsorden oppsatte
saker, kan ikke behandles.

HUSK A TA MED ARSMELDINGEN PA ARSM0TET!
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INNLEDNING

Virksomheten i 1988 m^ kunne betegnes som tilfredsstillende - ekonomi
og bemanning tatt i betraktning. Samorg har sokt & markere fagbevegel-
sens syn p^ en rekke aktuelle saker gjennom uttalelser, demonstrasjoner,
samt gjennom arbeidet i nemnder, komiteer og utvalg hvor vi er
representert.
Den ordinsere metevirksomheten har vsert. som normalt, men frammetet til
representantskapsmotene har bedret seg, noe en f^r oppfatte som en
ekende interesse blant fagforeningene for Samorgs virksomhet.
I tillegg til 1. mai-demonstrasjonen har Samorg gjennomfort tre sterre
aksjoner; Renteaksjonen den 15. februar i «Spikersuppa»hvor flere tusen
overvar metet. 50 fagforeningsfaner var p^ plass; Nei tillennsloven, hvor
det ble gjennomfert en to timers politisk streik den 11. mars, og et
massemete i «Spikersuppa»som samlet nsermere 3000 mennesker; «5p^
12-aksjonen" den 2. juni med politisk streik og massemete i «Spikersuppa»
i protest mot nedleggelsen av den skrapjernbaserte st&lproduksjonen ved
Spigerverket. Demonstrasjonen samlet anslagsvis 5000 mennesker, mens
ca. 50 000 deltok i den politiske streiken.
Arbeidsledigheten n&dde p& slutten av &ret de helt store heyder, med
n%rmere 100000 ledige. Dette er ogs& \ dagens situasjon det helt
overskyggende problem for fagbevegelsen og for de som er blitt rammet.
Den ekonomiske politikken rammer feil n^r arbeidsledigheten er en pris
som m& betales for & rette opp norsk ekonomi. Det m& n& satses maksimalt
for & f& ledighetstallene ned.
Det internasjonale samarbeidet fortsetter. Nordisk Hovedstadskonferanse
ble avholdt i Stockholm i tilknytning til det svenske riksdagsvalget i
september. I juni m&ned hadde Samorg besok av en faglig delegasjon fra
Moskva Faglige Samorganisasjon.
Okonomien er tilfredsstillende, aktivitet og bemanning tatt i betraktning.
Ordningen med sentral innkreving av kontingenten gjennom Postgirokon-
toretfungerergodt.
Styret retter en takk til de representantene som har deltatt pS Samorgs
meter og andre arrangementer i utvalg, nemnder og komiteer.



STYRET
Leder
Nestleder
Medlemmer

Varamedl.

Tiltred.

Per Klausen
Erna Ansnes
Finn Hauge
Arnold Langbr&ten
Harald Nordli
Bjergulv Froyn
Karin Solberg
Eli Marie Asen
Oddvar Br&then
Unni Hagen
Rune Kristiansen
Anne Finborud
Jern Karlsen
Brit Pedersen
Karin Torp
Wenche Paulsrud/
0yvind Hvattum/
Terje Kristiansen
Ann-Christin htansen
Grethe Renneberg
Rita Westby

Handel og Kontor
Postorganisasjonen
Elektriker- og Kraftstforb.
Fellesforbundet (NJMF)
Jernbaneforbundet
Kommuneforbundet
Tele Tjeneste Forbundet
Tjenestemannslaget
Fellesforbundet (NBIAF)
Kjemisk Ind.Arb.forbund
Norsk Grafisk Forbund
Skolenes Landsforbund
Norsk Arbeidsmannsforbund
Kommunetorbundet
Handel og Kontor
LO's distr.kontor i Oslo

LO's ungd.utv. i Oslo
LO's fam/pol.utv. i Oslo
(fra 14.11.88)

(Unni Hagen trakk seg fra styret den 16.11.88).

(Det meter bare en fra LO's distr.kontor i Oslo.
Terje Kristiansen har vikariert for 0yvind
Hvattum som har tatt permisjon fra LO
siden nov. 88).

(Rita Westby er oppnevnt som ny leder for
Familiepolitisk utvalg etter Grethe Renneberg
fra nov. 88).

REVISJON
Medlemmer Ingvald Kolve

Morten Brenna
Varamedl. Torild Hornslien

Jernbaneforbundet
Handet og Kontor
Tjenestemannslaget

LO'S REPRESENTANTSKAP
Repr. Per Klausen
Vara Erna Ansnes

Handel og Kontor
Postorganisasjonen

TILSYNSUTVALGET FOR LO'S DISTRIKTKONTOR
Leder Annar Lille Mashlum Postorganisasjonen
Vara Marit Nybakk Tjenestemannslaget

VALGKOMITE
Leder
Medl.

Ove Engvik
Marit Nybakk
Roger Ramstad
Rune Kristiansen
Aase Marit Johansen
Bjorgulv Froyn
EJi Marie Asen

Fellesforbundet (NJMF)
Styret
Postorganisasjonen
Norsk Grafisk Forbund
Handel og Kontor i Norge
Kommuneforbundet
Tjenestemannslaget

1 titlegg har styret oppnevnt «ad.hoc»utvalg i bestemte saker.

P& representantskapsmete den 29. februar 1988 stilte Terje Kalheim
forslag om at "Tariffoppgjeret" skulle settes p& dagsorden. Forslaget ble
vedtatt mot styrets innstilling om at saken skulle utsettes til neste
representantskapsmete. Terje Kalheim foreslo videre felgende forslag til
uttalelse:

«0slofaglige Samorganisasjon vil p& det sterkeste protestere p^ fram-
gangsm&ten som LO har gjennomfert ^rets tariffoppgjer p&. Det er helt
uakseptabelt i et demokratisk land & bli fratatt retten til lokale lennsfor-
handlinger. Dette vil medvirke til &. drepe aktiviteten p& klubbplanet i
fagbevegelsen.
For de lavtlennede var i utgangspunktet rammen p& 5% for liten, og dette
oppgjeret vit ikke bidra til at disse grupper vil oppn^ en anstendig lenn.
Vi aksepterer ikke lonnsdiktat for offentlig sektor med nedgang i kjepekraf-
ten som resultat.
Vi krever at resultatet av ^rets tarifforhandlinger blir sendt ut til uravstem-
ning.
Vi oppfordrer klubber, foreninger og samorganisasjoner over hele landet
til & ta initiativ til politiske demonstrasjonsstreiker mot Regjeringens
lovforslag fredag 11.mars 1988.»

Etflertall avde tilstedevaerende styremedlemmerfant ikke & kunne tilslutte
seg forslaget og meddelte at de ville trekke seg fra styret om dette ble
vedtatt.

Forstaget til Terje Kalheim ble vedtatt.

Dette ferte til at felgende styremedlemmer trakk seg fra sine tillitsverv med
eyeblikkelig virkning: Annar Lille-Mashlum, Marit Nybakk, Terje Lokken,
Turid Dankertsen og varamedlemmene Terje Kristiansen, Brit Pedersen,
0rnujf Martinsen og Jorn Karlsen.

Det gjenvserende styret p& 6 personer (Oddvar Br&then, Per Ryanes, Finn
Hauge, Unni Hagen, Arnold Langbr^ten og Karin Solberg) var i kraft av sitt
antall beslutningsdyktig, og konstituerte seg med Oddvar Br&then som
leder, fram til &rsm0tet 18/4-1988.



Styret har j perioden avholdt 19 styremeter. l tillegg har Arbeidsutvalget
avholdt meter etter behov. Samarbeidet i styret har vaert godt, og i de fleste
saker har det vsert enstemmige beslutninger.

Administrasjonen best&r av en fastlennet sekretaer p^ heltid - for tiden
Arne Jensen.

MEDLEMSSTATISTIKK FOR 1988

Forbund/Fagforening Totalt 1/1bet. 1/2bet.

ARBEIDERPARTIETS PRESSEFORBUND
Arb.bladets redaksjonsklubb

ARBEIDSLEDERE OG TEKN.FUNKSJ.
Avd. 4 av NFATF
Osto Grafiske Arbeidsledere
STK Arb.tederforening
STK Ingenier og Tekn.forening
Avd. 97 av NFATF

NORSK ARBEIDSMANNSFORBUND
Oslo og omegn Arb.mannsforening

FELLESFORBUNDET
Bekledningsarbeidernes Forening
Jern- og Metall Oslo
Oslo Steperiarbeiderforening
Oslo Gullsmedarbeiderforening
Rerleggernes Fagforening
Tomrer og Snekkernes Fagforening
Malersvennenes Forening
Blikkensl. og Taktekkernes* For.
Glassmestersvennenes Forening
Isolaterenes Fagforening
Murernes Union
Murerarbeidernes Forening
Oslo Stein-Jord ogSementarb.For.
Oslo Trelastarbeiderforening

ELEKTRIKER OG KRAFTST.FORBUNDET
Telefonsentralmont.Forening
Radiomonterenes Forening
Elektromonterenes Forening
Heismonterenes Forening

59

2077
137
76

395
55

1023
11661
215
248
1008
1625
877
294
121
82
532
336

2271
120

121
5

2550
368

59

1224
125
46
337
33

100
7578

77
158
825
1163
575
221
90
70
366
136

1500
30

109
5

2440
350

17
o
o
3
o

2550 1100 750

48
o
o
o
o
o

53
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Forbund/Fagforening Totalt 1/1 bet. 1/2 bet.

FENGSELSTJENESTEMANNSFORBUNDET
Oslo Fengselsfunksj.Forening

GRAFISK FORBUND
Oslo Grafiske Fagforening

HANDEL OG KONTOR
Oslo Handel og Kontor

HOTELL OG REST.ARB.FORBUNDET
Oslo Kokkeforening
Oslo Hotell og Restarb.For.
Oslo Serviterforening

JERNBANEFORBUNDET
Oslo distr.Kondukterforening
Oslo distr.Kontorpers.Forening
Hovedadm.Kontorpers.Forening
Oslo distr.H^ndverkerforening
Oslo distr.Linjepers.Forening
Lokomotivstallpers.Forening
Statsbanenes Sj^forforening
Oslo distr.Stasj.pers.Forening
Statsbanenes Verkst.arb.forening
Oslo distr.Vognvisiterforening
Oslo distr.Verksmesterforening
Oslo distr.Banemesterforening
Elektropersonalets Forening
Forsyningspersonalets Forening
Oslo distr.Rutebilpers.Forening
Oslo Ingenior- og Tekn.forening

KJEMISK IND.ARB.FORBUND
Lilleborg Kjemiske Fagforening
Nycomed Kjemiske Forening
AL's Kjemiske Fagforening
Nordox Kjemiske Fagforening
Nycomed avd.223 av NKIAF
Grorud Kjemiske Fagforening

KOMMUNEFORBUNDET
Oslo Havnevesens Pers.forening
Veivesenets Arbeiderforening

470 470

5526 3806

13615 4736 4735

525
1249
1018

437
955
658
50

538
157
88

956
1200
134
77
12

280
124
313
84

505
84
103
59
95
20

357
839

332
812
678

277
240
600
31
210
152
75

784
649
93
22
11

100
63

2588
84

265
64
71
49
56
20

161
529

32
93
86

o
o
o
o
o
o
1
o
o
1
o
o
o
o
o
o

20
o
o
o
2
o

o
o



Forbund/Fagforening Totalt 1/1 bet. 1/2 bet.

Oslo komm.Vognmannsforening
E-verkets Arbeiderforening
Kirkevesenets Arbeiderforening
Vannvesenets Arbeiderforening
Friomr^denes Fagforening
Ullev&l Sykehuspers.Forening
Oslo Sporveisbetjenings Forening
Lysverkenes Funksjonserforening
Renholdsverkets Arbeiderforening
Oslo komm.Skorsteinsfeieres For.
Oslo Sporveisarbeideres Forening
Oslo komm.Rengj.ass.Forening
Statssykehusenes Fagforening
Oslo komm.Skolefunksj.Forening
Hellerud Fagforening
HVPU-foreninga
Tekniske etaters Fagforening
Oslo kom.R0rleggerforening
Oslo Sporv.Tekn.Arb.ledere
Oslo Brannkorpsforening
Oslo Kinobetjenings Forening
Gaustad Personalforening
Film- og Teatertekn.Forening
Hellerud Fagforening
Osto komm.bygg og boliget.For.
Tjenestemannsfor. ved R^dhuset
Akers Sykehus Personalforening
Oslo og omegn Vaktmesterforening
BaneselskapenesTrafikkbefalsfor.
Oslo Sporveiers Kontorpers.For.
Frisorenes Forening
Oslo Kom.Tjenestemannslag
Prisnemndas Tj.mannsforening
Oslo kommunes Revisorforening
Pers.for. i Blindeforbundet
Ullern Fagforening
Sunnaas Kommunale Forening
Kulturpersonalets Fagforening
Oslo kom.EDB-pers.Forening
A.hus fylkeskom.Funksj.forening
Sogn Personalforening
Manglerud Fagforening
Furuset Fagforening

229
814
235
424
880

1912
1981
500
540
32

1021
1752
1135
232
258

1051
75

177
640
137
293
525
258
378

1461
623
531
150
195
157
453

70
111
150
143
90

275
106
111
261
266
582

100
651
104
294
520
800

1348
500
360

19
661

o
567
146
200

710
56
90

410
113
172
382
200
252
800
402
397
150
113
70

324
34
66

150
112
49

187
101
98

261
141
497

o
2

11
o
o

440
o
o
o
o
o

1220
o
o
o

28
o
o
o
10
21
15
49
5

280
68
o
o
1

33
o
o
o
o

23
9
50
o
o
o

125
30

8

Forbund/Fagforening Totalt 1/1 bet. 1/2 bet.

Uranienborg/Majorstua Fagfor.
Ekeberg/Holtet Fagforening
Grorud Fagforening
Sagene/Torshov Fagforening
Sendre Nordstand Fagforening
Helsfyr/Sinsen Fagforening
Bjerke Fagforening
Grunerlekka Personalforening
Beler Personalforening
Bygdoy/Frogner Kom.Fagforening
Nordstrand Fagforening
Grefsen/Kjels^s Kom.Forening
St.Hansh./Ullev^il Fagforening
Lambertseter Fagforening
Vinderen Fagforening
Gamle Oslo Fagforening
0stensJ0 Bydelsforening
Roms&s Fagforening
Rea Fagforening
Bidragsfogdens Pers.forening
Deveforb.Pers.for. 613
Tannhelsetj.Pers.forening

LOKOMOTIVMANNSFORBUNDET
Oslo distr.Lokomotivpers.For.

MUSIKERFORBUNDET
Oslo Musikerforening
Oslo Ballettforening
Norsk Operasangerforbund

N/ERINGS OG NYTELSESMIDD.ARB.FORB.
Oslo Margarinarbeiderforening
Bryggeri- og mineralv.fabr.arb.Fo.
Sjokolade- og sukkervarearb.For.
Mollearbeidernes Forening
NNN avd. 31
Vinmpnopolets Arbeiderforening
Meieriarbeidernes Forening
Oslo Baker og Konditorforening
Oslo Tobakkarbeiderforening
Oslo Kjettindustriarb.forening
Fellesslagteriets Arb.forening

253
110
281
425
240
236
350
580
272
135
124
151
401
156
48

340
191
129
148
105

9
111

840
59
78

295
1030
1109
108
160
456
521
320
753
689
59

175
93

237
425
153
181
250
580
183
111
124
133
401
156
46

279
160
72
135
73
8

68

700 300

600
41
30

159
827
1109
69
87

306
362
200
439
418
40

40
o
12
o

60
21
50
o

31
14
o
6
o
o
o

12
o

47
3
2
1

26

100
9

25

20
o
o
o
o
7
o
o
o

52
o



1 Forbund/Fagforening Totalt 1/1 bet. 1/2 bet. Forbund/Fagforening Totalt 1/1 bet. 1/2 bet.

POSTFORBUNDET
Brevavd.krets av NP
Pakkeavd.krets av NP
Transportavd.krets av NP
Adm./Serviceavd. av NP
Oslo sentrum krets av NP
Oslo vest krets av NP
Oslo nord krets av NP

POSTORGANISASJONEN
DNP Oslo og omegn krets

SJ0MANNSFORBUNDET
Oslo avd.av Norsk Sjemannsforb.

SOSIONOMFORBUNDET
Norsk Sosionomforb. Osto avd.

TELE TJENESTE FORBUNDET
NTTF Avd. Oslo
NTTF Televerkets Hovedverksted

TELEORGANISASJONEN
DNT Krets 60 Oslo

TJENESTEMANNSLAGET
For.2 av NTL-Sentraladm.Tj.m.lag
For.4 av NTL-Kornforr.Tj.m.lag
For.7 av NTL-Statens Filmsentral
For.9 av NTL-Utenrikstj.l.for.
Statens Vakt- og Varmemesterfor.
For.29 av NTL-L^nekassen
For.31 av NTL.NRK
For.32 av NTL-Stortinget
For.33 av NTL-DU
Norsk Medisinaldepot-NTL
For.35 av NTL-Velferdstjenesten
Riksrevisjonens Funksj.forening
For.75 av NTL-Statens Legemidd.
For.73 av NTL-NEVF-NEMKO
For.70/4 av NTL-Forsv.etatsfor.
For.71/2 av NTL-Skatterevisorer
For.90 av NTL-Universitetet

972
270
566
239
447
380
428

2748
74

3910
56
104
317
184
251
995
245
109
314
70
185
21
47
130
42

831

972
220
566
239
447
340
428

4494 3644

501 501

1268 1004

2031
41

1240 1120

2620
33
75

287
117
163
863
207
99

211
15

125
14
47
115
34

674

o
50
o
o
o
o
o

16

233
7

290
o

10
o
o
o
o
2
o
o
o
o
3
o
o
o
o

For. 101/33 av NTL-Forsvaret
For. 103/3 av NTL-Trygdekontoret
For.104/2 av NTL-Embetskontorene
For.105/2 av NTL-Arb.formidl.
For.107/1 avNTL-Ligningsetaten
For. 111/2 av NTL-Arb.titsynet
For. 112/2 av NTL-Siv.beredskap
For.113/3 av NTL-Samskipnaden
For.114 av NTL-Kulturinst.
For.115 av NTL-Tekn.inst.
For.117avNTL-SIF
For.118 av NTL-Veterinserh.sk.
For.119 av NTL-Statbankene
For.120 av NTL-Statskraftverk
For. 109/2 av NTL-Spes.skolene

TRANSPORTARBEIDERFORBUNDET
Oslo Bryggearbeideres Forening
Oslo Transportarbeiderforening
Oslo og omegn Bussarb.forening
Lastebileiernes Forening

TREINDUSTRIARBEIDERFORBUNDET
Oslo Snekker- og Mobeltap.For.
Oslo Berstearbeideres Forening

SKOLENES LANDSFORBUND
Oslo fylkeslag av SL

VERNEPLEIERFORBUNDET
NVF Avdeling Oslo

BARNEVERNPEDAGOGFORBUNDET
Oslo avd. av NBVPF

190,fagforeninger

PROSENT

1100
379
190
173
708
33
29
158
130
152

1494
140
137
205
207

711
312
190
138
466
26
21
136
69
125
649
79
123
205
207

270 110
1988 1156
950 912
930 700

75 25
263 180

485 436

293 209

320 280

124767 80769

o
28
o
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
199
38
o

o
o

o

84

o

9760

100 64,32 7,94

10 11



OFFENTLIGE NEMNDER, RAD OG UTVALG HVOR
SAMORG ER REPRESENTERT
Inntaksnemnda for de videregSende skoler:
Medlem: BjernAas Johansen
Vara: Karin Solum

Yrkesopplaeringsnemnda i Oslo:
Medlemmer: Gunnar St. Nilsen, Knut Strem, Marior. Levholm
Vara: Edgar Gaard, Lill Saether, Bjern Tore Johansen.

Styret for Iserlingesenter for byggfag:
Leder: Erling Henriksen.
Vara: Alf Olav Herdlevaer.

Kontaktutvalget for skolestyret/arbeidslivets organisasjoner:
Medlem: GunnarSt. Nilsen.

Yrkesutvalgene: 61

Pravenemnder i HSndverksfagene: 96

Provenemnder i metallfagene i industrien: 24

Prevenemnder i industrifag: ca. 20.

Oslo Nseringsselskap A/S:
Medlem: Per Klausen.
Vara: Erna Ansnes.

Nserings- og sysselsettingsstyret:
Medlemmer: Per Klausen og Brit Pedersen.
Vara: Age Sjemoen og Jern Karlsen.

Oslo kommunes nserings/ivskontakt (NseringslivsrSdet)
Medlem: Per Klausen.
Vara: Ellen Stensrud.

ANDRE NEMNDER, RAD OG UTVALG HVOR SAMORG
ER REPRESENTERT
Oslo AOF:
Representantskapet: Per Ryanes.

Yrkesskolenes Hybelhus i Oslo:
Styret: Villy Jakobsen (leder) og Arne Jensen.
Vara: Finn Hauge.
Representantskapet: Per Klausen og Eli Marie Asen.
Vara: Karin Torp og Anne Finborud.

Teatersentralen:
Representantskapet: Edith Byanes.

Framfylkingens venner i Oslo:
Styret: Edith Ryanes.

0stkanten Folkets Hus:
Styret: Arne Jensen og Knut Samuelsen.
Representantskapet: Per Ryanes.

FellesrSdet for det serlige Afrika (fagl.utvalg):
Per Ryanes.

LO's tilsynsutvalg for Oslo og Akershus:
Leder: Annar Lille-Mffihlum.
Vara: Marit Nybakk.

AMO (Byradioen):
Styret: Terje Kristiansen (leder) og Marit Nybakk.
Vara: Turid Dankertsen og Annar Lille-Msehlum.
Representantskapet: Per Klausen og Arne Jensen.

Arbeiderbevegelsens Bedriftshelsetjeneste:
Arsmetet: Arne Jensen og Finn Hauge.

LO's ungdomsutvalg i Oslo:
Medlemmer: Wenche Paulsrud, Vidar Ovesen, Bjern Jamholt, Frode

Jacobsen og Anne Christin Hansen.

LO's utvalg for familiepolitikk og likestilling i Oslo:
Medlemmer: Grethe Renneberg (leder), Solveig Nyhamar, Frank Ruus,

Bjarn Jensen og inger Halvorsen.
Vara: Erik Aalerud, Rita Westby og Inger Lise Husey.

(Rita Westby overtok som leder fra 14.11.88).

Underutvalg for behandling av ankesaker vedrarende dagpenger under
arbeidslashet og individuelle arbeidstillatelse:
Medlem: Wenche Paulsrud.
Vara: Arne Jensen.

Styringsgruppa for Samvirkebarnehagene iOslo:
Marit Nybakk.

Oslo Arbeiderparti:
Styret: Per Klausen.
Vara: Arne Jensen.
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OAP's faglig/politiske Utvalg:
Rune Kristiansen, Per Klausen, Marit Nybakk, Annar Litle-Maehlum.

Yrkeserfaringsbedriftene:
Styret: Annar Lille-Maehlum.

Sentrumsforeningen:
Styret: Bjergulv Froyn.

ANNEN REPRESENTASJON
Nseringspolitisk konferanse i Trondheim 10-11. mars 1988:
Arnold Langbr&ten.

Meddommere til de arbeidslivkyndige meddommerutvalg Oslo Byrett:
Ingveig Grue Hansen, Per Ryanes, Finn Hauge, Odd Vaering, Gerd
Bjornstad, Terje Kristiansen, Inger Syvertsen og Finn H. Sand.

M0TEVIRKSOMHETEN

04.01. Styremete
25.01. Styremete
08.02. Representantskapsmete hvor tariffoppgjeret ble behandlet og

uttalelse vedtatt. Videre vedtok representantskapet en oppfor-
dring til de fagorganiserte om & slutte opp om «renteaksjonen».
Videre ble det vedtatt & gi en tilteggsbevitgning til AMO p& kr
10 000,-.
Det var 87 representanter tilstede.

18.02. Styremete.
29.02. Styremete.
29.02. Representantskapsmete hvor l.mai ble behandlet. Dessuten ble

det valgt valgkomite. Videre ble det gitt en orientering fra
Familiepolitisk utvalg om «motdemonstrasjon»8. mars 1988.

03.03. Styremete.
07.03. Styremete.
16.03. Styremete.
21.03. Representantskapsmete hvor flg.dagsorden ble behandlet:

1. Situasjonen i styret i dag.
2. l.mai 1988.
Det var 176 representanter tilstede.

23.03. Styremete.
18.04. Arsmete som behandlet ^rsmelding og regnskap, og foretok

valg, og fastsatte budsjett for 1988-89. En rekke uttalelser ble
vedtatt.
Det var 177 representanter tilstede.
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25.04. Styremete.
10.05. Styremete.
30.05. Styremete.
20.06. Styremete.
22.08. Styremete.
12.09. Representantskapsmote hvor nseringsminister Finn Kristensen

innledettil debattom industriutviklingen i Norge.
Det var 116 representanter tilstede.

26.09. Styremote.
10.10. Styremete.
10.10. Representantskapsmete hvor stortingsrepresentant Thorbjern

Berntsen innledettil det?9ttom «Statsbudsjettetsinnvirkning p&
kommunenes ekonomi". I et panel satt Byr^d Michael Tetzchner,
Kommunalr^d Per Eggum Mauseth og Bystyrerepresentant
Knut Roed (uttalelse vedtatt).
Det var 100 representanter tilstede.

31.10. Styremete.
08.11. Styremete.
14.11. Styremete.
14.11. Representantskapsmete hvor kstdirekter ved Ullev^l Sykehus,

Helge Ser^sdekken og leder i Renholdsverkets Arbeiderfore-
ning, B^rd Jacobsen, innledet til debatt om den virkning
forslaget til kommunebudsjett ville f^ for helsesektoren og
renovasjonssektoren i Oslo.
Det var 93 representanter tilstede.

05.12. Styremete.
05.12. Representantskapsmete hvor kommunalminister Kjell Borgen

innledettil debattom «Arbeidsledigheten».Uttalelse ble vedtatt.
Det ble videre vedtatt^ oppfordre fagorganiserte & slutte opp om
«LaOslo leve»-demonstrasjonen7. desember.
Det var 95 representanter tilstede.

Det gjennomsnittligeframrftetettil representantskapsmetene har veert 122
(40%). Dette er 6% mer enn i 1987. Vi h&per at denne ekte interesse og
aktivitet fra representantskapets side vil fortsette slik at vi passerer 50%
frammete i 1989.

ANDRE ARRANGEMENTER

RENTEAKSJONEN
Renteaksjonen ble gjennomfert i «Spigersuppa»den 15. februar, med
Samorg's davasrende leder, Annar Lille-Maehlum og Lisbeth Reed fra
NTTF, avd. Kristiansand som appellanter. Ca. 50 fagforeningsfaner var pS
plass, og flere tusen overvar motet som krevde en rentenedgang p& 3%,
renteerklaering, innstramning av rentepolitikken og en okning i Husban-
kens rammer.
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«5pa 12»;l|va.iia ny^
indushien i Oslo?

TIL BEFOIKNINGEN 1 OSLO! KIOKKA ER HM PA TOI.V FOR FOCTSAn INDUSTRI-
SYSSEUEniNG I BYEN V&R. DEHE M& Vi GJ0RE NOE MED 1 FELIESSKAP.

La en ting vsere klart, vi onsker ikke a konkurrere med vare
kamerater i Mo i Rana om arbeidsplassene, de harvar fulle stotte
i sin kamp.

Problemet i Osto er ikke arbeidsplasstilbud - problemet er at vi
snart ikke har industriarbeidsplasser a tilby.

De som taper er de industriansatte og all den ungdom som
onsker et yrke innen handverks- 09 industrifagene.

Vi som bor i byen kjenner problemet, gjennom bror etler soster,
far eller mor, naboei- eller slektninger, pa en eller annen mate har
vi etforhold til industrien, alle sammen.

Det er ikke noen gruppe i dagens samfunn som er i flertall alene,
vi er alle avhengige av andres stette.

Det vi ber deg om er forstaelse for aksjonen og stette til vare krav:

- NEI TIL NEDBYGGING 06 UTFlYniNG AV OSIO-INDUSTRIEN. - JA Tll SPIGERVERKET i OSIO.

Det siste eksemplet er Spigerverket. Oslo Faglige Samorgani-
sasjon organiserer derfor politisk demonstrasjonsstreik torsdag
2. junifrakl.11.30-11.55.
Regjeringen har fremmet forslag overfor Stortinget som inne-
baerer at den skrapjern baserte produksjonen som i dag foregar
ved Spigerverket i Oslo skal flyttes til Mo i Rang. Avgjorelsen
kommer i neste uke.

Forslaget legger etter var oppfatning opp til en awiklingsstrategi
som i sin konsekvens betyr nedlegging av norsk stalindustri.

Fagbevegelsen i Oslo protesterer pa det kraftigste mot en ytter-
ligere nedtrapping av industrisysselsettingen i byen var.

Hva er Samorg?
Samorg er en sammenslutning av alle fagforeningene i Oslo
som ertilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).
Samorg bestar for tiden av 161 fagforeninger fordelt pa ca.3000
klubber (befrifter) i alle bransjer og naeringer i Oslo.
Samorg harca. 130000 medlemmer og erfellesorganetforde
fagorganisene.
En av oppgavene er a sikre full sysselsetting og gi Oslo's inn-
bygger et allsidig og variert arbeidsplasstilbud.

fAGfORENINGER OG KIUBBER som ikke har egne faner og som
deltar i Spigersuppa oppfordres til a ta med plakater med
foreningens/klubbens navn.

OSIO FAGUGE SUBORGANISASJON



NEI TIL L0NNSLOVEN
Politisk streik ble gjennomfert i 2 timer den 11. mars i prostest mot det
bebudede lovforslag om lennsreguleringslov. 1 tillegg bledet gjennomfert
folkem0te i «Spigersuppa» hvor Samorgs fungerende leder, Oddvar
Br&then, Samorgs fungerende nestleder, Karin Solum og fagforenings-
leder Terje Kalheim stilte opp som appellanter.

Naermere 3000 fagorganiserte overvar folkemotet.

LO-leder Leif Haraldsetf-.
talerpS Youngstorge'i

1. mai

1.MAI

Hovedarrangementet l.mai ble arrangert i tradisjonell stil av Samorg. l
tillegg til fagforeningene deltok Oslo Arbeiderparti, Oslo SV, Oslo NKP,
AUF i Oslo, Oslo KU, Oslo SU, Framfylkingen i Oslo, Unge Pionerer og en
internasjonal avdeling. Hovedparolenevar: «Styrmarkedskreftene-nei til
privatisering», «Forsvarden lokale forhandlingsretten", «Kvinnerkrever:
Enl0nn&leveav-likretttilpensjon»,«Rentanedmed3%-til1985-niv^»,
"Nei til den nye utlendingsloven-Jatil etfargeriktfelleskap", «Anerkjenn
PLO n^-fordem tsrael", «USAut av Mellom-Amerika».
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Programmet for metet p^ Youngstorget var: Minnehegtidelighet ved
Pionerstatuen, Arbeidersangerne, Ruselekka Ungdomskorps," Sinsen
Ungdomskorps Tryggve Aakervik, Taler ved LO-leder Leif Haraldset og
fagforeningsleder Terje Kalheim. Appeller ved nestleder i HK, Sidsei
Bauck, samt internasjonal appell ved representant for PLO.

Torgmetet samlet ca. 10 000 og demonstrasjonstoget 5 400 deltakere.
i.mai-dagen ble ellers preget av arbeiderbevegelsens ulike arrange-

menter, med flaggappeller og minnehogtideligheter p& formiddagen,-og
lokale familiearrangementer pS ettermiddagen og kvelden.

Etter oppdrag fra Oslo kommune ble det avholdt konserter ved de sterre
sykehusene.

«FEMPA TOLV»-AKSJONEN
Politisk streik og massem0te i «Spigersuppa»ble gjennomfort den 2. juni i
protest mot nedleggelsen av den skrapjernbaserte stalproduksjonen ved
Spigerverket.

Appellanter ved motet i «Spigersuppa»var Samorgs teder Per Klausen
og klubbleder ved Spigerverket, Reidar Lundemo.

Etter demonstrasjonen marsjerte deltakerne med faner til Stortinget,
hvor det ble overlevert en uttalelse til Stortingets industrikomite.

Demonstrasjonen samlet anslagsvis 5000 mennesker, og ca. 50000
deltok i den politiske streiken.

Spikersuppa 2. juni 1988. Samorg overleverer sitt syn pS Spigerverksaken
til Stortingets Industhkomite.
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NIDAR-BERGENE
Styret i Nidar-Bergene besluttet p& styremote 11. november & nedlegge
driften i Oslo, noe som betyr nedleggelse av 250 arbeidsplasser. Samorg
har i samarbeid med NNN sentralt 09 lokalt forsekt & forhindre denne
nedleggelsen, men til ingen nytte. Klubben ved Nidar og en rekke andre
klubber innenfor Nora-konsernet streiket i 2 timer og fagforeningsfaner
markerte motstanden mot beslutningen.

UTTALELSER

1.MAI1988
«1.maier arbeiderbevegelsens internasjonale kamp- og demonstrasjonsdag. En dag da
kampen mot utbytting og undertrykking, mot rovdrift p& naturressursene og mot krig og
kapprustning &pent markeres verden over.

Den internasjonale situasjonen er svasrt bekymringsfull. Selv om den inng&tte avtalen
om avskaffelse av landbaserte mellomdistanseraketter skaper hfip om en fredeligere
utvikling, er det fortsatt nok atomvapen igjen til & utrydde menneskeheten. Den aller
viktigste oppgaven er derfor fortsatt & arbeide videre for avskaffelse av alle atomv&pen
bSde p& land og tit sj0s.

Den ekende sovjetiske styrkeoppbygging og USA's offensive marinestrategi i Nord-
omr&dene stiller oss i Norden overfor et stort ansvar. For & hindre at det etableres nye
konfliktomr&der mellom supermaktene i v&re ngere havomrSder, m& Norge arbeide for
lavspenning i Nord og motarbeide supermaktenes offensive marinestrategi.

Som et ledd i avspenningspolitikken m& Norge aktivt motarbeide evelser med
hangarskip i norske farvann. Forh&ndslagring for hangarskip pS norsk omrflde m& vssre
uaktuell politikk. Utenlandske marinefarteyer som anleper norske havner mS avgi
erklaring om at de ikke har atomvfipen ombord.

Det internasjonale solidaritetsarbeidet m& forsterkes ytterligere. 1 det serlige Afrika
driver apartheidregimet i Pretoria en kynisk og systematisk edeleggelse av sine
nabostater. I Mosambik trues millioner av sultededen som felge av Ser-Afrikas
terrorhandlinger. 1 Angola er infrastrukturer og okonomi edelagt. Bare avskaffelse av
apartheidregimet kan fere til varig fred og utvikling i regionen. Sovjet m& trekke sine
styrker ut av Afghanistan, og USA m& stanse sin infiltreringsvirksomhet i Nicaragua og
sikre full uavhengighet for landet. Diktaturene i Latin-Amerika m& opphere. Vi uttrykker
dyp bekymring og beklagelse over de siste voldshandlingene i Gaza og pfi Vestbredden
fra israelske soldater. Vi protesterer mot deres holdninger og opptreden. Arbeiderbeve-
gelsen protesterer mot de st^dige brudd p& menneskerettighetene og mot enhver
innblanding i andre lands anliggender. Fredelig sameksistens i ulike samfunnssystemer
er grunnlaget for dette. PLO m& n& anerkjennes som representanter for det paJestinske
folk.

Kampen mot rasisme i vdrt eget land m& ogs& vsere en prioritert oppgave.
Her hjemme har den okonomiske utvikling p& 80-tallet fert til 0kte ulikheter. Det er de

svakeste i samfunnet som merker dette sterkest. Saerlig gjelder dette unge boligsokende
og andre i etableringsfasen. Minstepensjonistene n\& sikres anstendige levevilkAr.
Sm&barnsfamilienes k&r mS bedres, bl.a. ved ekt utbygging av barnehager og bedre
permisjonsregler. PS dette grunnlag arrangeres Srets 1-mai-demonstrasjon i Oslo under
folgende paroler:

1. Styr markedskreftene - Nei til privatisering.
2. Forsvarden lokale forhandlingsretten.
3. Anerkjenn PLO n&- Fordom Israel.
4. Kvinner krever en lonn & leve av - Lik rett til permisjon.
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5. Nei til den nye utlendingsloven - Ja til et fargerikt fellesskap.
6. Renta ned med 3% - til 1985-niv&.»

Talere: Leif Haraldset og Terje Kalheim.
Appeller: Sidsel Bauck og en representant for PLO.
1. mai-komiteen: Oddvar BrSthen, Karin Solum, Unni Hagen, Per Ryanes og Arne

Jensen.

RETNINGSLINJER:

1. Fagforeningene, Oslo Arbeiderparti. Oslo Sosialistisk Venstreparti, Oslo Kommunis-
tiske Parti, Oslo Arbeidernes Kommunistparti (ml) og disse partienes ungdoms- og
barneorganisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og andre, som godtar det politiske
grunnlaget og retningslinjene, innbys til & delta i arrangementet.

2. Paroler som enskes brukt i demonstrasjonstoget, mS p& forhSnd vare godkjent av
l.mai-komiteen.

3. Alle henvendelser vedrorende l.mai-arrangementet mS rettes til l.mai-komiteen,
c/o Oslo fagiige Samorganisasjon.

4. Det er ikke anledning til & reservere seg mot uttalelsen, parolegrunnlaget eller
retningslinjene.

TARIFFOPPGJ0RET 1988
"Representantskapet i Oslo faglige Samorganisasjon konstaterer at forutsetningene for
inntektsoppgjeret 1987 ikke er innfridd fra Regjeringens side. LO's representantskap
forventetatRegjeringenskulle iverksette nedvendige politisketiltakforfif&detgenerelle
rentenivSet ned. Representantskapet forutsatte ogs& at Regjeringen skulle ta et oppgjer
med spekulasjons0konomien og presentere et opplegg for den ekonomiske politikken
som ville gi m&lbevisst og fast styring. Oslo faglige Samorganisasjon beklager at
kapitalkreftene istedet harfAttfortsettesittspill med samfunnsverdier og arbeidsplasser.

Oslo faglige Samorganisasjon vil kreve at Regjeringen n& treffer konkrete og effektive
politiske tiltak for & f& bankenes og kredittinstitusjonenes virksomhet i samsvar med en
ekonomisk politikk som tjener samfunnet som helhet og trygger fellesskapets interesser
istedenfor S forsterke spekulasjons0konomien. Som forutsetning for et inntektspolitisk
samarbeid ved vSrens hovedtariffoppgjer, vil Oslo faglige Samorganisasjon stille
felgende krav:

1. At samarbeid m& vaere basert p& gjensidige og forpliktende avtaler, og omfatte
Regjeringens politikk overfor grupper utenfor de etablerte tariffomr&dene.

2. Det m& vsere et politisk m&l & sikre full sysselsetting.
3. En generell senkning av pensjonsalderen til 65 &r med mulighet for fleksibilitet fra 60

&r. Deltidsarbeidende gisfulltidskompensasjon.
4. Rentene m& ned 3% til 1985-niv&.
5. Utdanningsfinansieringen m&forbedres.
6. Husbankens rammer utvides. Statsbankene brukes mer aktivt som et kredittpolitisk

virkemiddel. Ferstegangsetablerende m& gis et reelt tilbud som innrettes slik at det
ikke ferer til ekte gevinster for boligspekulantene.

7. Farens rett etter arbeidsmiljeloven til omsorgspensjon ved morens nedkomst gjeres
lennet for alle tariffomr&der.

8. Kjepekraften okes for lavlennsgruppene.
9. Skattekontrollen mdbedres og effektiviseres, slikatden ikke bare blireffektivoverfor

lennstakerne.
10. Vi aksepterer ikke ekede eller utvidede egenandeler i helsetjenesten.
11.For & sikre en akseptabel fordeling av lennsutviklingen pS ulike grupper, mS de

sentrale forhandlingene styrkes. Dog uten at den lokale forhandlingsretten be-
grenses."

(Representantskapsmote 08.02.1988).
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TARIFFOPPGJ0RET
«0slofaglige Samorganisasjon vil p& det sterkeste protestere p& framgangsm&ten som
LO har gjennomfert Arets tariffpppgjer p&. Det er helt uakseptabelt i et demokratisk land &
bli fratatt retten til lokale lennsforhandtinger.
Dette vil medvirke til d drepe aktiviteten p& klubbplanet i fagbevegelsen.
Forde lavlennede var i utgangspunktet rammen p& 5% for liten, og dette oppgjeret vil ikke
bidra til at disse grupper vil oppnd en anstendig lenn.
Vi aksepterer ikke lennsdiktat for offentlig sektor med nedgang i kjepekraft som resultat.
Vi krever at resultatet av drets tarifforhandlinger blir sendt ut til uravstemming.
Vi oppfordrer klubber, foreninger og samorganisasjoner over hele landet til d ta initiativ til
politiske demonstrasjonsstreiker mot Regjeringens lovforslag fredag 11. mars 1988."

(Representantskapsmote 29.02.1988).

VESTBREDDEN - GAZA
«Den siste tids uroligheter p& Vestbredden og Gaza-stripen har kostet bortimot 40
mennesker livet, samtidig som flere hundre er blitt alvorlig s&ret, og mellom to og tre
tusen palestinere er blittfengsletfor kortere eller lengere tid. De drepte er ikke soldater,
men barn, ungdom og kvinner som er skutt i sammenstet med israelske militaere. De
protesterer mot 20 &rs ulovlig okkupasjon og konfiskering avjord.
Gjennom disse Srene har okkupantene g&tt stadigere voldsomt fram. Mange palestinere
har blitt drept, noen landsforvist, og tusener er blitt arrestert. De fleste uten lov og dom.
Sprengningen av hus og bruk av kollektiv straff rammer tilfeldig og g&r ferst og fremst ut
over sivile.
De spontane demonstrasjonene n&- er folgen av et mindreverdig liv i flyktningeleire og
slumkvarter. Men mest av alt er det et resultat av Israels forsek pS i tyve &r & undertrykke
alt politisk liv for 1,5 millioner palestinere i okkuperte omr&der. En rekke israelske
regjeringers arroganse og ignoranse gir seg n& utslag i fortvilte forsok p& & f& fram
palestinernes situasjon.
Vi har ogsS registrert at vfire palestinske fagforeningskolleger blir forfulgt og trakassert
p& en m^te som gjor fagforeningsarbeid sserdeles vanskelig. Fortsatt okkupasjon av
vestbredden og Gaza-stripen kan bare fore til mer brutalitet og voldsbruk. P& denne
bakgrunn vil Srsmetet i Oslo faglige Samorganisasjon uttale:

Slutt p& den 20-&rige israelske okkupasjonen.
- Opprettelsen av en uavhengig palestinsk stat p& de okkuperte omrddene.
- PLO er den eneste lovlige representant for det palestinske folket.
- Veien & g& for & oppnfi dette er en internasjonal fredskonferanse i FN-regi med alle

bererte parter (regionalt og internasjonalt, herunder PLO) som likeverdige partnere."

(Arsmetet 18.04.1988).

INDUSTRIEN 1 OSLO
«lndustribedrifter, spesielt innen mekanisk industri, flyttes ut av Oslo. Samorg m&
intensivere sin kamp for & bevare den gjenvserende industri i Oslo.

- Industriens betydning for det alminnelige arbeidslivsmilje m& fokuseres. Arbeidslivet i
Oslo vil bli fattigere, tilbud til ungdom blir dSrligere.

- Taoppspersmai i forbindelse med industri og detytre milje, hvordan detkan behandles
slik at det ikke blir en begrunnelse for & flytte industri.

- Arbeide aktivtog hardtforfi umuliggjere at industritomter, spesieltved bruksendringer
gir grov fortjeneste og derved brukes som spekulasjonsobjekt. Dette brukes ogs& som
begrunnelse for utflytting."

(Arsmotet 18.04.1988).
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SKOLER OG BARNEHAGER
"Arsmetet i Oslo faglige Samorganisasjon uttaler at myndighetene n& md prioritere
ressurser til skoler og barnehager. Det siste &rets aksjoner blant Iserere og barnehage-
ansatte har vist at det m& et left til for at skoler og barnehager skal bli det tilbud til barn det
ber vsere.
I barnehager og fritidshjem sliter man fremdeles med gjennomtrekk av personale,
manglende personaleslik at avdelinger helt eller delvis md stenge osv. Det sier seg selv
at dette m& g& ut over barna. Der barn mister tilbudet ferer dette igjen til at foreldrene m&
vaere hjemme fra jobben, ta barna med pd jobben eller finne pd andre nedlesninger.
Dermed blir forholdene for barna ustabile og vanskelige, og fjernt fra intensjonene i
barnehageloven.
Samtidig kanvi ogs&visetil FAFO's undersekelse om barnetilsynsomviseretsvaertstort
misforhold mellom de som ensker tilbud om barnehage for sine barn og de som f&r plass.
Noe av det samme ser vi i skolene, der Isrerne kjemper for bedre arbeidsforhold og
dermed en bedre skole. Vi mener dette er forhold som ikke bare ang&r de nevnte
yrkesgrupper, men som bererer hele samfunnet. Gode og trygge oppvekstvilkdr og et
fullverdig utdannelsestilbud burde vsere en selvfelge for vdre barn, og ogsd'en
investering i framtida".

(Arsmetet 18.04.1988).

5 PA 12 AKSJONEN - SPIGERVERKET
«0slofaglige Samorganisasjon gjennomferer i dag en politisk streik for S markere sin
motstand mot Regjeringens forslag om nedleggelse av 450 arbeidsplasser ved Spiger-
verket i Nydalen.
Oslo har i lepet av en 15-drs periode mistet ca. 20 000 industriarbeidsplasser - denne
utviklingen kan ikke fortsette. Problemet i Oslo er ikke mangel p& arbeidsplasser -
problemet er at vi snart ikke har industriarbeidsplasser igjen i denne byen. De som taper
er de industriansatte og all den ungdom som ensker et yrke innenfor hSndverks- og
industrifagene. Oslo burde kunne gi sine innbyggere etvariert og allsidig arbeidsplasstil'-
bud - dette er snart en «sagablott".
Chr. Spigerverk har sin berettigelse, bl.a. fordi den ligger i Oslo. Bedriftens gode.
lennsomhet, beliggenhet til rdvaren (skrap) og markedets narhet, tilsier at bedriften har'
alle muligheterfor & kunne overleve som en sunn og ekonomisk god bedrift.
VI er redde for at de arbeidsplasser som etter Regjeringens forslag er ment & bli igjen - og
en eventuell utvikling av nye arbeidsplasser, ikke vil fd gode nok vilkSr, bl.a. p& grunn av
den tomtepolitikk som for tiden praktiseres i Oslo.
Det forslaget Regjeringen har lagt fram, legger etter vfir oppfatning opp til en
avviklingsstrategi som i sin konsekvens betyr nedleggelse av all norsk stSlindustri.
De ansatte - b&de ved Norsk Jernverk i Mo, og ved Chr. Spigerverk i Nydalen, har
presentertforslag tit en fremtidig norskstelindustri. Dette fremtidsrettede forslaget stettes
av Osto faglige Samorganisasjon".

(Arbeidsutvalget- Overrakt Stortinget 2.6.88.)

REVIDERT BUDSJETT FOR OSLO KOMMUNE
"Styret i Oslo faglige Samorganisasjon tar pS det sterkeste avstand fra l-l0yre og
Fremskrittspartiets forslag til revidert budsjettfor Oslo kommune. Forslaget har en sosiai
profil som ferst og fremst rammer de svake. Eldre, unge og funksjonshemmede blir
salderingsposter i det borgerlige kompromisset.
Men ogs^ alle andre rammes - kollektivtilbudene vil bli langt dSrligere, og eks.vis vil
elever under utdanning, idrettslag og skolekorps fS innsnevret sine tilbud eller miste dem
helt.
Barnehageutbyggingen vil stoppe helt opp.
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Sist, men ikke minst, mange av de kommunale ansatte vil miste jobbene sine.
Vi oppfordrer Oslo bystyre til & vektlegge lesningene p& en annen mfite.
Styret i Oslo faglige Samorganisasjon vil oppfordre Bystyret S seke kontakt med Norsk
Kommuneforbund Oslo. Dette forbundet har aktivt g&tt ut med alternative forslag som
leser den ekonomiske krisa, og som sikrer byens innbyggere de tjenester de har
krav p&».

(Styremete 20.06.1988).

STATSBUDSJETTETS VIRKNING PA OSLO'S 0KONOMI
«RepresentantskapetiOslofagligeSamorganisasjonhardr0ftetstatsbudsjettetsvirkning

p& ekonomien i Oslo kommune og vil uttale:

Gjennom flere fir har det borgerlige flertallet i Oslo kommune bedrevet en ekonomisk

politikk som har skapt alvorligere problemer for kommunen. t sin iver etter utstillings-
vindu for Heyre-politikk har en bevisst latt vare & avpasse aktiviteten i kommunen etter
kommunens faktiske inntekter. Konsekvensen av en slik heyrepolitikk var en stadig
ekende gjeldsbyrde.
Oslo ster overfor alvorlige utfordringer b&de innen sosialomsorgen, barne- og ung-
domsarbeidet, eldreomsorgen 09 andre viktige helsetjenester. Derfor vil forslaget om
reduserte overferinger til Oslo bidratt til en alvorlig forverring av Oslo-innbyggernes kSr.
Samorg vil pS det sterkeste henstille til Stortinget & rette opp den alvorlige svakheten i
budsjettforslaget som vedrorer overferingene til kommunene. Samorg vil for egen del ta
kontakt med Oslo-representantene p& Stortinget for & skape et press med sikte pS
forbedringer i budsjettet. Samorg vil senere komme tilbake til forslag om samordnede
faglige tiltak mot de forverringer som er annonsert vedrerende 1989-budsjettet i Oslo.
Samorg noterer med tilfredshet den satsing budsjettforslaget legger opp til vedrerende
en styrket sosial boligbygging ved & satse p& Husbanken. Dette gjelder ogs& forskning/
utvikling og utdanning.
Det er likeledes av stor viktighet at budsjettet bevisst legger opp til en lavere
kostnadsvekst og at utenriksBkonomien blir rettet opp.
Omleggingen av skattepolitikken har vaert et avgj0rende tiltak med sikte p& at de heyere
inntektene skal ta en sterre andel av fellesutgiftene. Dette er faktorer som kan bidra til &
sikre sysselsettingen. Samorg vil p&peke at dette ikke er nok. Den ekende arbeidsledig-
heten m& motes med aktive arbeidsmarkedstiltak, omskolering til arbeid det er brukfor,
og tilrettelegge for en rentesenkning slik at investeringene i produktiv virksomhet ekes.
Statsbudsjettets forslag om forlenget svangerskapspermisjon er et viktig tiltak for &sikre
barnefamilienes interesser. Samorg vil imidlertid understreke at kravet fortsatt er ett firs
svangerskapspermisjon og full barnehagedekning.
Samorg har registrert signaler om tiltak rettet mot service-sektoren innen det offentlige.
Samorg vil derfor understreke at det er uakseptabelt at denne sektor rammes av
reduserte Spningstider eller stetigning av kontorer".

(Representantskapsmete 10.10.1988).

MILIT/ERUTGIPTENE
«1 tillegg til uttalelsen fra representantskapet i Oslo faglige Samorganisasjon om
statsbudsjettets virkning p& ekonomien i Oslo kommune, vedtok representantskapetogsd
felgende om militserutgiftene:

Med bakgrunn i avspenningen mellom stormaktene, vil Samorg uttale at det hadde vsert
enskelig med en svakere vekst i militaerutgiftene. Vi ville med dette gittvart bidrag til fred i
verden, og samtidig frigjort kapital til mer fornuftige tiltak».

(Representantskapsmete 10.10.1988).
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PRESSEMELDING OM SITUASJONEN VED NIDAR-BERGENE
«Styreti Oslo faglige Samorganisasjon har behandlet Nidar-Bergene-situasjonen og gir
de ansatte sin fulle stette i deres kamp for Nidar-Bergenes fortsatte eksisten's i Oslo~Det
er NORA-konsernets eget ansvar dersom Nidar-Bergene flytter fra Oslo og 250 ufagleerte
mister sin jobb.
Menne saken er det profittmessige hensyn som er det avgjerende for konsernet.
En nedleggelse og flytting av Nidar-Bergene vil ytterligere'svekke industriens situasjon i
Oslo.
Vi er kjent med at byrdd Sigurd 0sten har bedt bedriften definere sine ensker og krav
overfor Oslo kommune for fortsatt eksistens i Oslo, bl.a. om de ensker ny tomt. Dette har
ikke bedriften vsert villig til & vurdere. De vil nedlegge og flytte bedriften ut. Dette beklager
vi sterkt."

(Styremete 08.11.1988).

ARBEIDSLEDIGHETEN
"Representantskapet i Oslo faglige Samorganisasjon ser med stor bekymring og uro p&
den sterke stigningen i arbeidsledigheten. Den registrerte ledigheten var ved utgangen
av november 62 200 personer. Dette utgjer 2,9% av arbeidsstyrken. 1 tiliegg tH disse
kommer delvis permitterte og ledige som er sysselsatt gjennom arbeidsmarkedstiltak.
Bare p& tiltak var det 26 900 ved m&nedsskiftet. Det er fare for at tallet p& ledige vil n&
100000 i lepet av neste &r. Dette er dystretall, og alle krefter m& n& settes inn for &
bekjempe arbeidsledigheten. De mange tusen som i disse dager er oppsagt, er ikke med i
tallene for november. 1 Osloog Akershus g&r n& 5622 eller 1,2%'ledige. Dette er en
ekning P&496 i forhold til oktober, og en ekning p&3 654 i forhold til november i fjor. 1 tillegg
kommer 2 790 p& arbeidsmarkedstiltak.
Det er n& over dpbbelt sS mange mellom 20 og 29 Sr uten arbeid som det var i fjor. Nesten
halvparten av alle arbeidsledige er under 30 &r.
Denekonomiske politikken rammerfeil nSrarbeidsledigheteren prissom mdbetalesfor
& rette opp norsk ekonomi.
Vi krever at Regjeringen satser maksimalt for & i& ledighetstallene ned.
Representantskapet i Oslo faglige Samorganisasjon krever at Regjeringen:

- setter inn tiltak for & opprettholde den fulle sysselsetting,
- umiddelbart senker renten betydelig - minst 3%.

Layere rente vil bremse konkursbolgen og veksten i arbeidsledigheten, og p& sikt ogs&
sette fart i investeringene og dermed nyskapningen av arbeidspfasser. Lavere rente'vil
ogs& bedre folks ekonomi.

- 0ker overforingene til kommuner og fylker for & unng& at helse-, sosial-, kultur- og
utdanningssektorene og miljevernarbeidet blir e.n salderingspost,

- oppretteretstatlig investeringsselskap,
- styrer kredittmarkedet sterkere,
- setter inn spesielle tiltak overtor industrien for S f& nye arbeidsplasser i vareproduk-

sjonen,
- ikke gir nye dispensasjoner fra syssetsettingsloven for utleievirksomhet av norsk og

utenlandsk arbeidskraft,
- gjennomfBrer spesielle tiltak for vanskeligstilte'grupper og utsatte bransjer og

landsdeler,
- p&legger bedriftene umiddelbart S betale full lenn i de ferste 14 dagene av

permitteringstiden.

(Representantskapsmete 05.12.1988).
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INTERNASJONALT SAMARBEID

Faglig delegasjonsbesek fra Moskva
1 dagene 14-21. juni fikk vi besek av en faglig delegasjon fra samorganisa-
sjonen i Moskva. Delegasjonen besto av sekretasr i Moskva faglige
samorganisasjon, Vladimir Stroganov, President i Moskva fagforening av
Innenriksfart, Gena Starchenko og tolken Svetlana Karpushina.
Felgende program ble gjennomfert:
Samtaler med avdelingsleder Kaare Sandegren i LO og med Samorgs
ledelse. Utflukttil Elverum, hvorgjestenefikkseSkogbrukmuseet. P^turen
dit v.ar vi innom Eidsvoldsbygningen og det ble lagt ned blomster p&
minnestetten over falne krigsfanger p& Trandum. Omvisning p& Bygdoy.
Etter velvillig imetekommenhet fra Bygningsindustriarbeidernes seksjon
Oslo og Akershus, Elektromontorenes Forening, Oslo Handel og Kontor og
Oslo distriktsstyre av Norsk Kommuneforbund, var delegasjonen gjester
en hel dag hos hver av disse foreningene. Det var her lagt opp til samtaler
og omvisning.
En av kveldene ble tilbrakt hjemme hos familien Hauge, noe delegasjonen
satte stor pris pd.
Vi takker de organisasjoner og enkeltpersoner som bidro til at oppholdet
for v&re sovjetiske gjester ble vellykket.

Nordisk Hovedstadskonferanse
En utvidet hovedstadskonferanse med gjester fra samorganisasjonen i
Oslo, FFC i Helsingfors, Faellesorganisationen i Kebenhavn, FO i Paris, UIL
i Roma, DGB i Vest-Berling og vertskapet selv, LO-distriktet i Stockholm,
ble avholdt i Stockhotm i tidsrommet 15-10. september.
Emnet for konferansen var det framtidige internasjonale samarbeidet,
hvor spersm&let om en utvidelse av samarbeidet til & omfatte Vest-
Europeiske fagorganisasjoner ble dreftet. Den finske og norske delegasjo-
nen tok forbehold om deltakelse i et slikt utvidet samarbeid, og uttrykte at
det tradisjonelle nordiske samarbeidet m^tte fortsette, og at sporsmSlet
om utvidelse m^tte dreftes* i de respektive organisasjoner.
Neste nordiske hovedstadskonferanse vil bli avholdt i Helsingfors 24-26.
oktober 1989.
Under sitt opphold overvar delegasjonene ogsS den svenske valgkampen
og selve Riksdagsvalget.
Den norske delegasjonen besto av: Lederen Per Klausen og sekretaeren
Arne Jensen. I tillegg deltok LO's distriktssekretaer Wenche Paulsrud.
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Sekretseren i LO-distr. i Stockholm, Roland Larsson deler ut valgmateriell
for sosialdemokratene, til sekretseren i Lo's distr.kontor Osto/Akershus,
Wenche Paulsrud og Samorgs leder, Per Klausen.
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OSLO FAGLIGE SAMORGANISASJON

RESULTATREGNSKAP 1988

Regnskap Budsjett Regnskap
UtgiHer: 1988 1988 1987

Lenn .................................... 203952 207000 202712
Arb.g.avg.og pensj.kasse ............... 54288 57000 53822
Kontorhold ............................. 60779 95000 83226
Ny telefonsentral ........................ 13658 10000 O
Trykksaker og porto ..................... 52104 50000 42452
Bevilgninger ............................ 600 O 18500
Moteutgifter ............................. 63991 80000 73313
l.mai-arrangement ..................... 133779 75000 77031
Blomster og gaver ...................... 1 210 O O
KontingenttilAMO ...................... 20000 20000 20000
EkstrakontingenttilAMO ................ 10000 10000 0
Kontingent Samorg Akershus ........... 15000 15000 14047
Andre kontingenter ..................... 2800 4000 3655
Boikott Ser-Afrika ....................... O O 22932
Valgkampen 1987 ....................... O O 32798
Delegasjon til Moskva .................. O O 34 319
Delegasjon fra Moskva ................. 29965 30000 O
Nordisk Hovedstadskonf. ................ 8637 10000 30441
Andre aktiviteter ........................ 21 857 42 000 0
Kontorutstyr (PC) ....................... O O 28576
Diverse utgifter ......................... O O 17 673
Overskudd .............................. 62268 O O
Sumutgifter ............................ 754888 705000 755497

Inntekter:
Kontingent .............................. 673 929 650 000 651 052
Tilskuddtill.mai ........................ 50000 45000 45000
Salg av transparenter ................... 28504 10000 O
Bankrenter ............................. 2455 O 2325
Underskudd ............................ O O 57120
Suminntekter ........................... 754888 705000 755497

28

BALANSEPR. 31.12.88
Eiendeler:
Kassabeholdning ....................... 943
Postgiro ................................. 3 726
Bankbeholdning ........................ 154 197
Aksje i Oslo Naeringsselskap ............ 1 000
Utlagt for DNA .......................... 9 670
Sum .................................... 169 536

Gjeld og egenkapital:
Kont.andel Samorg Akershus ........... 15 000
Utbetalt arb.giveravgift .................. 7962
Skattetrekk ............................. 11406
Kapitalkonto 1.1.88 ...................... 72 899
Overskudd 1988 ......................... 62 268 135 167
Sum .................................... 169535

Noter:
Andre kontingenter:
Teatersentralen ......................... 2 000
Chileaksjonen .......................... 500
Sentrumsforeningen .................... 300 2800

Andre aktiviteter:
Naeringspol.konf. ........................ 4 500
Renteaksjonen .......................... 3 873
Fem p& 12-akskjonen ................... 12 090
Deleg. til Vestbredden .................. 308
Kurs .................................... 1 386
-21-august ............................. 300 21857

REVISJONSBERETNING FOR 1988

Vi har foretatt revisjon av regnskapene for Oslo faglige Samorganisasjon.
Arsregnskapet er gjennomgatt og underskrevet i dag. Ettersyn av

beholdning i kasse, og samtidig kontroll av bank- og postgirokonto er
foretatt, og gir ikke grunn til merknader fra v&r side.

Arsregnskapet gir detaljert oversikt over anvendelsen av midlene, og
over den ekonomiske stiltingen ved ^rsskiftet.

Vi ,tillater oss & innstille regnskapet til godkjenning.

Oslo, 24. januar 1989

Ingvald Kolve
revisor

Morten Brenna
revisor
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HVA ER OSLO FAGLIGE SAMORGANISASJON?

Oslo faglige Samorganisasjon (Samorg) er en sammenslutning av alle
fagforeningene i Oslo, og som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge.

Samorg bester for tiden av 190 fagforeninger med 124 767 medlemmer.

I samsvar med LO's lover skal samorganisasjonen:

a) innenfor sitt omr^de og i samarbeid med naersteende organisasjoner
verne og fremme lennstakernes interesser,

b) i samarbeid med Oslo AOF drive planmessig opplysningsarbeid,
c) delta i den samfunnsmessige planlegging av arbeidslivet for SL sikre

full sysselsetting,
d) delta i utbyggingen av et rasjonelt bedriftsliv for derved & legge

grunnlaget for en hoyere levestandard,
e) bist^ fagforeningene ved forhandling i tvistespersm&l, avgi uttalelser

til forbund og LO og lede fellesarrangementerforfagforeningene,
f) medvirke ved innsamlinger, arrangere 1 .mai og ellers meter av faglig

art,
g) representere de organiserte lennstakere i offentlige institusjoner,

innstille pS medlemmer i offentlige komiteer og utvalg.

Organisasjonen

Fagforeningene velger 1 representantfor hvert p^begynt500 medlemmet i
Samorgs representantskap:

Representantskap
300 medlemmer.

Velger
Styre
11 medlemmer.

Velger
Arbeidsutvalg
Leder/nestleder/
sekretar

Leder

Kontoret
Sekretser
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(Meter 7/8 ganger pr. &r).

(meter 1 gang pr. mSned).

(Sa ofte som nedvendig).

(Daglig kontortid).
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Hva er Samorg?
Oslo faglige Samorganisasjon
(SAMORG)
er en sammenslutning av alle fagfore-
ningene i Oslo, og som er tilsluttet Land-
sorganisasjonen i Norge (LO).
SAMORG bestar for tiden av 161 fag-
foreninger med 128 000 medlemmer.
I samsvar med LOs lover skal samorga-
msasjonen:
a) innenfor sitt omrade og i samarbeid

med naerstaende organisasjoner ver-
ne og fremme lennstakernes inter-
esser,

b) i samarbeid med Oslo-AOF drive
planmessig opplysningsarbeid,

c) delta i den samfunnsmessige plan-
legging av arbeidslivet for & sikre full
sysselsetting,

d) delta i utbyggingen av et rasjonelt be-
driftsliv for derved & legge grunnlaget
foren heyere levestandard,

e) bistA fagforeningene ved forhandlihg
i tvistespersmai, avgi uttalelser til for-
bund og LO og lede fellesarran-
gementer for fagforeningene.

f) medvirke ved innsamlinger, arrange-
re 1. mai og ellers meter av faglig art,

g) representere de organiserte lenns-
takere i offentlige institujsoner, inn
stille p& medlemmer i offentlige
komiteer og utvalg.

ALLE pd arbeidsplassen
<fin burde vaere organi-
sert—enig?
Gjer noe med det i dag!

Organisasjonen

Fagforeningene velger 1 representant for
hvert pdbegynte 500 medlem til SAMORGs
representantskap:

Representantskap
300 medlemmer

Velger

Meter7/8
gangerpr.dr

Styre
11 medlemmer

Velger

Meter 1 gang
pr. mdned

Arbeidsutvalg
form./nestform.

+ (astl. sekr.

Leder

Sdoftedet
er nedvendig

Kontoret
fastl.sekr./kass.

Daglig kontor-
tid

^
Utvalg/komit6er

Arne Jensen er sekr. i Samorganisasjo-
nen. Han treffes i Folketeaterbygningen
pa Youngstorget, oppg. B vn - Tlf. ^2 89 87
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